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Maiswortelknobbelaaltjes

• chitwoodi, fallax, hapla, naasi
• Polyfaag: op meerdere plantensoorten kunnen voeden en 

vermeerderen.

• In tegenstelling tot cysteaaltjes zijn er geen aanwijzingen dat ze 
actief gelokt worden door planten. In het voorjaar komen ze 
“los”. Zonder waardgewas verhongeren de aaltjes.  

• Braak of een niet-waardplant is dus effectief!



Maiswortelknobbelaaltjes

• Quarantaine-organisme: Vermeerderingsmateriaal moet vrij zijn van 
M. chitwoodi en fallax

• Deze aaltjes veroorzaken grote economische schade door 
kwaliteitsgebreken en afkeuring van met deze aaltjes besmet 
vermeerderingsmateriaal zoals pootaardappelen. 



Feiten en fabeltjes

• FEITEN
• Chitwoodi komt meer voor dan we (willen) weten
• Chitwoodi laat zich lastig aantonen

• FABELTJE
• “Ik heb geen chitwoodi en zal het niet krijgen”



Plan van aanpak M. chitwoodi en M. fallax (Mcf)

Doel: Verdere verspreiding en ontwikkeling van Meloidogyne chitwoodi/fallax te 
voorkomen en daarmee de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen.

Bereiken door: Onderzoek en voorlichting

De Stuurgroep bestaat uit: LTO Nederland, NAV, NAO en deskundigen als 
adviseur (Agrifirm, Agrico, WUR, HLB).

Wordt gefinancierd uit de overgedragen reserves van het gewasfonds 
pootaardappelen van het voormalige Productschap Akkerbouw.



Plan van aanpak M. chitwoodi en M. fallax (Mcf)

Periode 2018 – 2023

Onderzoek onder andere naar:
• Vestiging en verspreiding binnen perceel
• Waardplanten
• Virulentiespectrum Nederlandse Meloidogyne chitwoodi populaties
• CATT, het saneren van populaties op de knol
• Inundatie
• Bodemkwaliteitsplan 
• Resistentie in bietenrassen
• MELOVIR
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1. Waardplantonderzoek



1. Waardplantonderzoek

Aanleiding:
• De gewasrotatie speelt een belangrijke  rol bij de beheersing van aaltjes. 
• Voor een gerichte gewas/ras keuze is betrouwbare informatie over de 

waardplantstatus noodzakelijk
• Voor de belangrijke akkerbouwgewassen is het nodig de maximale 

besmetting die ze kunnen nalaten te kennen om de risico’s voor de 
volgteelten goed te kunnen inschatten.

Onderzoek uitgevoerd door:
• Leendert Molendijk, Thomas Been, Misghina Goitom Teklu & Johnny Visser 

(WUR)
• Tjarda Everaarts & Egbert Schepel (HLB)



Waardplantonderzoek

Benadering: 
• Maximale vermeerdering, gemeten bij lage dichtheden (a)
• Maximale eindbesmetting; gemeten bij hoge begin dichtheden (M)

Waarom deze benadering:

De vermenigvuldiging loopt terug bij hogere begindichtheden 
Bij een lage beginbesmetting (Pi) is er meer “leefruimte” en voedsel in de 
wortels.
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Proefveld Vredepeel – M. chitwoodi



Resultaten M. chitwoodi

Niet-waardplanten Waardplanten

• Vlas, rolklaver, witlof, 
cichorei, rietzwenk

• (cichorei een nog 
slechtere waard dan 
witlof)

• Resistente biet: zeer hoog 
niveau van resistentie 

• Suikerbiet: stabilisatie-waard 

• Aardappel, Italiaans raaigras, Japanse haver

• Gerst en tarwe.
• Zomergerst iets minder goede waard 

dan zomertarwe
• Natuurlijke sterfte na de oogst
• Waardplantstatus tarwe vergelijkbaar 

met Japanse haver (zeer goede waard)

• Luzerne is een waardplant met duidelijke 
rasverschillen 

• Zaaiuien: matige tot goede waard, kleine 
rasverschillen



Aanpassing aaltjesschema M. chitwoodi

Max. vermeerdering      Max. eindbesmetting



Aanpassing aaltjesschema M. chitwoodi

Max. vermeerdering      Max. eindbesmetting
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Proefveld Dronten – M. fallax



Resultaten M. fallax

Slechte/matige waardplanten Waardplanten

• Vlas en zomergerst

• Na vroeg oogsten zal de 
besmetting door natuurlijke 
sterfte afnemen.

• Chicorei, Witlof, Suikerbieten

• Luzerne; Ras Timbale

• Rolklaver

• Bladrammenas Terranova heeft hoge 
resistentie

• Aardappel, Japanse haver en Italiaans 
raaigras

• Zomertarwe

• Zaaiuien

• Grotere rasverschillen bij M. fallax 
dan bij M. chitwoodi

• Luzerne ; Rassen Artemis en Blue Moon

• Rietzwenk



Aanpassing aaltjesschema M. fallax



Aaltjesschema.nl

De kleuren in het schema geven aan hoe zwaar een 
gewas te lijden heeft onder de aaltjes. 

De stippen en streepjes in het schema geven aan 
hoe goed de aaltjessoort zicht thuis voelt op het 
gewas en of het gewas lage of hoge dichtheden 
nalaat in het volgende voorjaar.

Maak uw eigen aaltjesschema!



2. Inundatie



2. Inundatie

Doel: 
• Bepalen van de bestrijdingsefficiëntie van inundatie voor M. 

chitwoodi en M. fallax
• Vaststellen van criteria voor het effectief uitvoeren van inundatie

Proeven zijn gedaan met natuurlijke en kunstmatige aangebrachte 
besmettingen



Inundatie

Bestrijdingsefficiëntie:

• Inundatie zeer effectief voor bestrijding M. chitwoodi en M. fallax 
“geen” overleving Mcf in grond geconstateerd

• Late inundatie is minder effectief

• M. naasi lijkt minder gevoelig voor inundatie
overleving M. naasi geconstateerd op proefperceel

• Inundatie wel effectief tegen M. hapla



Inundatie

Criteria voor effectieve uitvoering:

Inundatie: > 12 weken bij >15oC

Inwerken van organisch materiaal verbeterd het proces. Eventueel 
kortere inundatieduur daardoor mogelijk.

Effecten op bodemvruchtbaarheid en –biologie niet altijd éénduidig. 



Inundatie erkend als maatregel voor M. 
chitwoodi en M. fallax

• Op verzoek van LTO werkgroep pootaardappelen

• Wanneer de aardappelteelt volgend op de inundatie bij onderzoek 
door de NAK vrij bevonden wordt van beide wortelknobbelaaltjes, 
worden de maatregelen op het perceel worden beëindigd. 

• Het perceel verliest zijn risicostatus en de plicht voor onderzoek van 
de daarop volgende aardappelteelt vervalt

Meer informatie: www.nak.nl
Aanmelden via aardappelmoeheid@nvwa.nl

http://www.nak.nl/
mailto:aardappelmoeheid@nvwa.nl
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3. Resistente bietenrassen



3. Resistente bietenrassen

• Aanleiding:
• De beheersing van Mcf door gewasrotatie is lastig omdat veel gewassen waard 

zijn. 

• Ook de gangbare suikerbiet rassen zijn waard voor deze aaltjessoorten.

• Een kweker van nieuwe bietenrassen heeft mogelijk resistentie weten in te 
kruisen in zijn bietenlijnen tegen deze Q aaltjessoorten.



Resultaten

• Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze nieuwe bietenrassen een zeer 
hoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi bezitten

• Het afgelopen jaar is het resistentieniveau voor M. fallax van een bietenras
van SESVanderHave (Redukto) en een ras van KWS (Jemina KWS) 
onderzocht in een potproef. 

• De eerste (voorlopige) resultaten van deze proef zijn zeer positief en laten 
zien dat deze M. chitwoodi-resistente rassen ook een zeer hoog niveau van 
resistentie tegen M. fallax bezitten.
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4. Voorlichting en communicatie



YouTube serie

9 korte filmpjes:

- Noodzaak om Mcf aan te pakken

- Waardplanten

- Bemonstering

- NemaDecide

- Groenbemesters

- Inundatie



Blijf op de hoogte!

Nieuwsbrief BO Akkerbouw -> aanmelden via website www.bo-akkerbouw.nl

Social Media BO Akkerbouw

http://www.bo-akkerbouw.nl/


2023 afronding Plan van aanpak Mcf

• Onderzoek naar effecten op bodemkwaliteit na inundatie

• Onderzoek naar een eenvoudigere toets methode voor resistente 
bietenrassen

• Onderzoek HLB naar wel of niet overleven in grondsoort……..

• Ontwikkelen informatiebrochure



Feiten en fabeltjes

• FEITEN
• Chitwoodi komt meer voor dan we (willen) weten
• Chitwoodi laat zich lastig aantonen

• FABELTJE
• “Ik heb geen chitwoodi en zal het niet krijgen”



Vragen?


